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SUMAR

De ce IaaS ?De ce IaaS ?



Sumar

C t bl l î i t l ți l ?• Care sunt problemele în sistemele convenționale?
 Companiile IT tb. să investească pentru a atinge 

capacitatea maximăp
 Lipsa de agilitate a infrastructurii IT
 IT-ul menține costurile în oricare companie
 Adesea suferă datorită riscurilor de apariție a defectelor 

hardware
 etc …etc

• Astfel de aspecte ce țin de infrastructura IT a 
i i d bl i i!!companiei adesea pun probleme companiei!!



Virtualizare

• Dacă ați fi un provider de IaaS• Dacă ați fi un provider de IaaS.
 Care ar fi problemele cu care vă confruntați?

 Clienții cer diferite sisteme de operare.
Cli ii dif i ii d Clienții cer diferite spații de stocare.

 Clienții cer diferite lungimi de bandă.
 Clienții își modifică cerințele în permanență.
 Clienții ….

 Există o strategie potrivită?
 Alocarea unei noi mașini fizice pentru fiecare nou venit.
 Pregătirea unui pool de mașini pre-instalate pentru diverse tipuri de cereri.
 sau …



Virtualizare

Dar dacă alocăm o nouă mașină virtuală pentru fiecare• Dar dacă alocăm o nouă mașină virtuală pentru fiecare 
nou venit?

I wantI want 
Windows 

7
I want 
Linux

Customer A Customer B
I want 

…I want …

I t
Windows LinuxI want …

I want 
…



Virtualizare

Dar dacă am pregăti un pool de mașini fizice pre• Dar dacă am pregăti un pool de mașini fizice pre-
instalate pentru toate posibilele tipuri de cereri?



Virtualizare

• Evident nici una dintre strategiile anterioare• Evident, nici una dintre strategiile anterioare 
nu funcționează.

• Avem nevoie de tehnici mai puterniceAvem nevoie de tehnici mai puternice.
• Tehnicile de virtualizare sunt soluția.
 Pentru resurse computaționale Pentru resurse computaționale
 Tehnica de Mașină Virtuale

 Pentru resurse de stocarePentru resurse de stocare
 Tehnica de Stocare Virtuală

 Pentru resurse de comunicație
 Rețele Virtuale



De ce avem nevoie de IaaS ?

PREZENTARE

De ce avem nevoie  de IaaS ?
Cum poate IaaS să furnizeze proprietățile cloud?

PREZENTARE



Proprietăți și caracteristici

• Ca provider cloud toate proprietățile și caracteristicile• Ca provider cloud, toate proprietățile și caracteristicile 
prezentate trebuie luate în considerare.



Scalabilitate & Elasticitate

C î ă l bilit t i l ti it t• Ce înseamnă scalabilitatea și elasticitatea 
pentru IaaS?

Cli ții t b i ă tă t di i tit t Clienții trebuie să poată crește dinamic cantitatea 
de resurse la nivelul infrastructurii atunci când au 
nevoie.
 Cantități importante de resurse trebuie furnizate sau 

deployate pentru o perioadă scurtă de timp (ore sau 
il )zile).

 Comportamentul sistemul trebuie să rămână identic 
la o scară mică sau într-o perspectivă globalăla o scară mică sau într-o perspectivă globală 
lărgită.



Scalabilitate & Elasticitate

• Cum se abordează scalabilitatea și elasticitatea în IaaS?Cum se abordează scalabilitatea și elasticitatea în IaaS?
 Pentru resurse de calcul:
 Crearea sau terminarea dinamică de mașini virtuale pentru clienți la 

cerere.
 Integrarea unor hipervizori între toate mașinile fizice care pot 

controla colaborativ și gestiona toate mașinile virtuale.
 Pentru resurse de stocare:
 Alocarea sau dezalocarea dinamică de spațiu de stocare virtual 

pentru clienți.
 Integrarea tuturor resurselor fizice de stocare în întregul sistem IaaS.

 Pentru resurse de comunicație:
 Conectarea sau deconectarea dinamică a stării de legătură a 

rețelelor virtuale pentru clienți la cerere.
F i di i ă d b dă t i t ț i Furnizarea dinamică de bandă pentru cereri peste rețea prin 
controlul ruterelor fizice și menținerea de  bandwidth pentru acces.



Disponibilitate & 
FiabilitateFiabilitate

• Ce înseamnă disponibilitatea și fiabilitatea în• Ce înseamnă disponibilitatea și fiabilitatea în 
IaaS?
 Clienții ar trebui să poată accesa resurse de calculClienții ar trebui să poată accesa resurse de calcul 

fără să se preocupere de posibiliatea apariției unor 
defecte hardware.
 Datele stocate în cloud ul IaaS trebuie să poată fi Datele stocate în cloud-ul IaaS trebuie să poată fi 

regăsite fără considerarea unor probleme cauzate 
de dezastre naturale.
 Capabilitățile de comunicare ar trebui să fie 

menținute indiferent de problemele cu 
echipamentele fizice.



Disponibilitate & 
FiabilitateFiabilitate

• Cum se abordează disponibilitatea & fiabilitatea în IaaS?• Cum se abordează disponibilitatea & fiabilitatea în IaaS?
 Pentru resurse de calcul:

 Monitorizarea fiecărei mașini fizice și virtuale pentru apariția de posibile 
defecte.defecte.

 Efectuarea de backup-uri periodice a mașinilor virtuale pentru prevenirea 
unor dezastre naturale.

 Migrarea mașinilor virtuale între mașini fizice pentru prevenirea unor 
potențiale defectepotențiale defecte.

 Pentru resurse de stocare:
 Menținerea datelor replicare între diverse dispozitive fizice de stocare.
 Efectuarea periodică de backup-uri a datelor stocate în locații distribuiteEfectuarea periodică de backup uri a datelor stocate în locații distribuite 

geografic pentru prevenirea dezastrelor.
 Pentru resurse de comunicație:

 Construirea de sisteme de conectare redundante pentru îmbunătățirea 
robusteții.



Mentenabilitate & 
InteroperabilitateInteroperabilitate

C î ă t bilit t i i t bilit t• Ce înseamnă mentenabilitatea și interoperabilitatea 
pentru IaaS?
 Clienții trebuie să poată controla resursele ț p

infrastructurii virtualizate alocate lor.
 Resursele virtualizate pot fi alocate prin intermediul 

unui proces de control automat folosind o politică pre-unui proces de control automat folosind o politică pre
definită.

 Stările tuturor resurselor virtualizate trebuie să fie 
permanent monitorizatepermanent monitorizate.

 Folosirea reusrselor infrastructurii vor fi înregistrate, iar 
sistemul de plată va converti informația în plată pentru 
utilizatorutilizator.



Mentenabiliate & 
InteroperabilitateInteroperabilitate

• Cum se abordează mentenabilitatea și interoperabilitea în IaaS?ș p
 Pentru resursele de calcul:

 Furnizarea de operații de bază asupra mașinilor virtuale, precum crearea, 
terminarea, suspendarea, reluarea și efectuarea de snapshot-uri în cadrul 
sistemuluisistemului.

 Monitorizarea și înregistrarea consumului de CPU și memorie pentru 
fiecare mașină virtuală.

 Pentru resursele de stocare:
M it i i î i t ți l i d t f l it i l Monitorizarea și înregistrarea spațiului de stocare folosit și accesul 
read/write la date din partea utilizatorului pentru fiecare resursă virtuală de 
stocare.

 Alocarea/dezalocarea automată de spațiu de stocare fizic în funcție de 
utilizarea spațiului.utilizarea spațiului.

 Pentru resursele de comunicație:
 Monitorizarea și înregistrarea consumului de bandwidth pentru fiecare 

legătură virtuală.
 Rerutarea automatică a căilor de date atunci când resursele Rerutarea automatică a căilor de date atunci când resursele 

computaționale și de stocare sunt duplicate.



Performanță & 
OptimizareOptimizare

• Ce înseamnă performanța și optimizarea 
pentru IaaS?
 Resursele fizice ar trebui să fie utilizate între clienți 

diferiți.
 Resursele fizice ar trebui să formeze un mare pool Resursele fizice ar trebui să formeze un mare pool 

de resurse care furnizează o putere computațională 
mai mare prin procesare paralelă.p p p
 Resursele infrastructurii virtuale vor fi dinamic 

configurate pentru un deployment optimizat între 
resursele fizice.



Performanță & 
OptimizareOptimizare

• Cum se abordează performanța și optimizarea în IaaS?• Cum se abordează performanța și optimizarea în IaaS?
 Pentru resurse de calcul:

 Mașinile virtuale sunt lansate cu diverse considerente legate de balansarea 
încărcăriiîncărcării.

 Se migrează mașinile virtuale live între mașinile fizice pentru balansarea 
încărcării.

 Pentru resurse de stocare:
 Se lansează spațiul virtual considerând aspectele de hot spot access.
 Se migrează spațiul virtual de stocare între mașinile virtuale pentru diverse 

nivele de performanță.

 Pentru resurse de comunicație:
 Se consideră încărcarea bandwidth-ul peste rețea atunci când se lansează 

mașinile virtuale și spațiul de stocare.
S i ă di i i i i t l ți l d t t b l Se migrează dinamic mașini virtuale sau spațiul de stocare pentru balansarea 
încărcării peste rețea.



Accesibilitate & 
PortabilitatePortabilitate

C î ă ibilit i t bilit• Ce înseamnă accesibilitea și portabilitea 
peste IaaS?
 Clienții trebuie să poată controla, gestiona și 

accesa resursele disponibile la nivelul 
infrastructurii într o manieră facilă precum uninfrastructurii într-o manieră facilă, precum un 
browser Web, fără instalarea unor resurse 
hardware sau software specialehardware sau software speciale.
 Resursele de infrastructură furnizate ar trebui 

să poată fi realocate sau duplicate ușor.să poa ă ea oca e sau dup ca e ușo



Accesibilitate & 
PortabilitatePortabilitate

• Cum se abordează accesibilitatea și portabilitea• Cum se abordează accesibilitatea și portabilitea
în IaaS?
 Pentru resurse de calcul:
 Furnizorul Cloud ar trebui să integreze gestiunea și accesul 

la mașinile virtuale într-un portal Web-based.
 Pentru portabilitate mașinile virtuale trebuie să respecte 

t d dstandarde.
 Pentru resurse de stocare:
 Furnizorul Cloud integrează sistemul de management și 

î t t l W bacces într-un portal Web.
 Pentru resurse de comunicație:
 Furnizorul de Cloud integrează managementul și accesul la g g ș

rețeaua virtuală într-un portal Web.



TEHNICI DE BAZĂ
Virtualizare

TEHNICI DE BAZĂ



Arhitectura IaaS

• Infrastructure as a Service (IaaS) livrează infrastructură de calcul ( )
unor utilizatori Cloud de obicei sub forma unui mediu de virtualizare 
(platformă de virtualizare) disponibilă ca serviciu.

• Virtualizarea este tehnica de bază pentru furnizarea nivelului de 
abstractizare a resurselor logice pornind de la resursele fiziceabstractizare a resurselor logice pornind de la resursele fizice.



Sumar al Virtualizării

C î ă i t li ?• Ce înseamnă virtualizarea?
 Virtualizarea – crearea unei versiuni virtuale (spre 

deosebire de una fizică) a ceva precum a unui sistemdeosebire de una fizică) a ceva, precum a unui sistem 
de operare, a unui server, a unui spațiu de stocare sau 
a resurselor de rețea.

f Ascunde caracteristicile fizice a unei resurse de 
utilizatori, în locul afișării unei alte resurse abstracte.

• Conceptul de virtualizare are la origine ideea de 
abstractizare a componentelor unui sistem, adaptată 
mai no la ni el l întreg l i sistemmai nou la nivelul întregului sistem.



Virtualizarea

• Abstractizarea sistemului:
 Sistemele de calcul sunt 

construite peste diverse nivele 
de abstractizare.

 Nivele de abstractizare mai 
înalte ascund detaliile la nivele 
de jos.

 Proiectarea fiecărui nivel de 
abstractizare se bazează pe 
f iil f i d i l d jfuncțiile oferite de nivele de jos, 
și furnizarea unui alt nivel de 
abstractizare nivelelor 
superioare.

 Exemplu
 Fișierele sunt o abstractizare a unui 

disc.



Virtualizare

• Abstractizare la nivelul• Abstractizare la nivelul 
mașinii:
 Pentru dezvoltatorul OS, o 

fmașină este definită de 
ISA (Instruction Set 
Architecture).
O d li it î t O delimitare între 
hardware și software.

E l Exemple:
 X86
 ARM

S MIPS



Virtualizare

• Abstractizare la nivelul OS:Abstractizare la nivelul OS:
 Pentru dezvoltatorii de 

compilatoare și biblioteci, o 
mașină este definită de ABI 
(A li ti Bi(Application Binary 
Interface).

 Aceasta definește interfața 
de bază OS ce poate fide bază OS ce poate fi 
folosită de bibliotecă sau 
utilizator.

 Exemple:
 ISA la nivel utilizator
 Apeluri sistem la nivel OS



Virtualizare

• Abstractizare la nivelulAbstractizare la nivelul 
bibliotecii:
 Pentru dezvoltatorii de 

aplicații o mașină esteaplicații, o mașină este 
definită de API 
(Application 
Programming Interface).g g )

 Această abstractizare 
furnizează funcționalități 
bine definite.

 Exemple:
 Biblioteca standardă C
 Biblioteci grafice



VIRTUALIZARE
Terminologie & Taxonomie

VIRTUALIZARE



Mașini virtuale

Ce este o mașină virtuală (VM)?• Ce este o mașină virtuală (VM)?
 VM este o implementare software a unei mașini 

(sau a unui computer) ce execută programe(sau a unui computer) ce execută programe 
similar unei mașini reale.

• Terminologie:
 Gazdă (Target)
 Mediul primar unde rulează

gazda virtualizăriigazda virtualizării.
 Client (Source)
 Mediul virtual unde rulează

sursa virtualizării.



Process Virtual Machine

• Process virtual machineProcess virtual machine
 De obicei execută aplicații client cu un ISA diferit 

de gazdă.
N i t tă Nu e persistentă



System Virtual Machine

• System virtual machineSystem virtual machine
 Furnizează un între sistem de operare pe aceeași 

gazdă ISA
P i t ță Persistență



Taxonomie

System Virtual Machine Process Virtual Machine

Emulation Transmeta Crusoe
(	Emulate	x86	on	VLIW	cpu )

Multi‐processing	system

Virtualization XEN,	KVM,	VMWare
( 86 irt ali ation soft are )

JVM,	Microsoft	CLI
( High le el lang age irt ali ation )(	x86	virtualization	software	) (	High	level	language	virtualization	)



Virtual Machine Monitor

• Virtual Machine Monitor (VMM) sau HypervisorVirtual Machine Monitor (VMM) sau Hypervisor
este nivelul software ce furnizează 
virtualizarea.

• Arhitectura sistemului:
VM1 VM2 VM3



Tipuri de Virtualizare

Ti i d i t li• Tipuri de virtualizare:
 Type 1 – Bare metal
 VMM-urile rulează direct peste hardware-ul gazdă ca 

un control hardware și client al sistemului de 
monitorizare pentru sistemul de operare.monitorizare pentru sistemul de operare.

 Type 2 – Hosted
 VMM-urile sunt aplicații software ce rulează în cadrul p ț

unui sistem de operare convențional. 

34



Abordări ale virtualizării

• Full-Virtualization
 VMM-urile simulează hardware-ul pentru a 

permite execuția unui OS client nemodificat.
• Para-Virtualization
 VMM-urile nu simulează neapărat resurse 

hardware, ci oferă un API special ce poate fi 
folosit doar de anumite OS-uri modificate 
gazdă.

35



Full-virtualization

Pros Need not to modify guest OSPros Need	not	to	modify	guest	OS
Cons Significant performance	hit

36



Para-Virtualization

Pros Light	weight	and	high	performanceg g g p
Cons Require modification	of	guest	OS

37



Exemple

Xen KVM

p

Xen
• Type 1 Virtualization
• Para-Virtualization

KVM
• Type 2 Virtualization
• Full-VirtualizationPara Virtualization Full Virtualization

38



Tehnici de virtualizare…

Server Virtualization Storage Virtualization Network Virtualization



Q&A


